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1 Resumé  
 

I forbindelse med styrkelse af samarbejdet mellem Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA Sundhed 

er det besluttet at øge kendskabet til og viden om, hvilken faglighed psykomotoriske terapeuter kan tilføre 

ældreområdet. I denne rapport beskrives således den psykomotoriske terapeuts uddannelse og profession, 

psykomotorisk terapi på ældreområdet, case beskrivelser fra psykomotoriske terapeuters praksis på ældre-

området samt eksempler på stillingstyper for psykomotoriske terapeuter på ældreområdet i Danmark.   

 

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut er en 3½ årige professionsuddannelse med et fagindhold, der spæn-

der fra sundheds- og naturvidenskabelige fag til humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Især fag som 

psykologi og pædagogik har en væsentlig plads på uddannelsen. Grundlæggende er den psykomotoriske 

profession født med fokus på borgerens egne evner samt sundhedsfremme og forebyggelse – længe før dette 

blev en del af sundhedssektoren. Det ligger derfor i uddannelsens DNA at have dette og borgeren som om-

drejningspunkt for enhver indsats. På uddannelsen er der fokus på mange målgrupper, f.eks. på ældre, han-

dicappede, borgere med smerterelaterede eller psykiske udfordringer samt den menneskelige udviklingspro-

ces kropsligt som mentalt. På studiet udgør praktikken - den psykomotoriske intervention – et halvt år ud af de 

3½ år. I praktikken tilegner den studerende sig mange discipliner og metoder, der alle grundlæggende har 

krop og psyke som omdrejningspunkt. Eksempler herpå er træning, afspænding/mindfulness, visualisering, 

fysiske øvelser, kreativ bevægelse og kropsbevidsthedstræning. Den studerende lærer såvel den individuelle 

som den gruppebaserede psykomotorik – og altid med øje for den enkeltes og gruppens ressourcer, handle-

muligheder, livsmestring samt ønsker og behov hertil.  

 

Professionen retter sig således mod et arbejde hvor der er fokus på at udvikle borgerens handlekompetencer 

og livsmestring med udgangspunkt i samspillet mellem krop, kognition og emotion. Konteksten for terapeutens 

virke er det sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske område med fokus på sundhedsfremme og fo-

rebyggelse af fysisk og psykisk sygdom gennem behandling, terapi og undervisning. Den psykomotoriske 

terapeuts tilgang til borgerne kan beskrives som en kombination af fysisk behandling eller undervisning, dialog 

og fokus på det enkelte menneskes mulighed for livsmestring samt de psykosociale forhold. 

 

Adskillige psykomotoriske terapeuter arbejder inden for ældreområdet, hvor de varetager den fysiske og psy-

kiske omsorg gennem den psykomotoriske tilgang og faglighed, som har fokus på det hele menneske. Som 

udgangspunkt er der tale om hjælp og støtte til omsorg og aktiviteter, som er ud over den eksisterende pleje 

– men et kvalitetsløft heraf samt en hjælp og støtte, der har positiv indvirkning på den ældres livskvalitet. 

Hjælpen tager udgangspunkt i den enkelte ældres ønsker og behov. Den psykomotoriske terapeut faglighed 

er således målrettet såvel den ressourcestærke som den mindre ressourcestærke borger. Her er terapeutens 

fokus den sociale relation, samværet, nuet og kroppen – alle faktorer, der tager afsæt i at det enkelte menne-

ske er unikt og har netop sine ønsker og behov.   

 

Psykomotoriske terapeuter beskriver i borger-cases fra ældreområdet, hvordan de gennem den psykomotori-

ske terapeuts behandling hjælper ældre borgere med kroniske smerter, kroniske sygdomme, ensomhedsfø-

lelse, demens, socialt isolerede og tegn på depression med at opnå smertelindring, mindre ensomhedsfølelse, 

øget fysisk, socialt og mental livskvalitet o.l. 

 

I forhold til deres tværprofessionelle kollegaer oplever terapeuterne at, deres tiltag værdsættes, og at de bak-

ker 100% op om aktiviteterne med borgere på plejehjem o.l. Oplevelsen blandt de øvrige personalegrupper 

er, at der gennem den psykomotoriske terapeuts arbejde bliver frigjort nogle af deres egne ressourcer, så de 

i højere grad kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Flere psykomotoriske terapeuter har ligeledes fokus 

på trivsel og forebyggelse blandt medarbejdere i ældreplejen ved at styrke det gode arbejdsmiljø f.eks. gennem 

pausetræning.  

 

Den faglighed, som psykomotoriske terapeuter således bidrager med i forhold til fysisk og psykisk trivsel, 

vurderes at have en positiv indvirkning dels på ældre borgeres livskvalitet - men også på kollegaers arbejds-

miljø.   
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2 Indledning 
 

Sundhed & Omsorg, Aarhus Kommune og VIA Sundhed har i en samarbejdsaftale sat en fælles ramme for 

udviklingen af det faglige samarbejde. Dette samarbejde blev sat gang med afholdelses af en kick-off i juni 

2017, hvor der blev afholdt en workshop med deltagelse af kliniske vejledere fra Sundhed & Omsorg og med-

arbejdere fra hver af VIA Sundheds seks sundhedsfaglige uddannelser. Det overordnede fokus i hver af de 

seks workshops var kvalitetsudviklingen af praktikforløb for studerende fra VIA Sundheds professionsuddan-

nelser.  

 

Under workshoppen for Psykomotorikuddannelsen blev det tydeligt, at der er behov for øget viden om, hvilken 

faglighed og værdi en psykomotorisk terapeut bidrager med i forhold til ældre og demente borgere. For flere 

af deltagerne på workshoppen stod det ikke klart, hvilken faglighed en psykomotorisk terapeut kan bidrage 

med på ældreområdet. Nogle deltagere udtrykte, at en psykomotorisk terapeut er ”en slags fysioterapeut”, 

uden at vedkommende nærmere kunne sætte ord på forskellen mellem de to terapeut-fag. En psykomotorisk 

terapeut kom med de forløsende ord, og udtrykte, at ”en psykomotorisk terapeuts faglighed er broen mellem 

fysikken og psyken, hvor der - ofte i en social kontekst - tages hånd om mentalt følte udfordringer”.  

 

Dette behov for formidling af viden om hvilken faglighed en psykomotorisk terapeut bidrager med f.eks. i for-

hold til ældre og demente mennesker er baggrunden for at udarbejde denne rapport. I rapporten foldes denne 

faggruppes faglighed ud gennem beskrivelse af uddannelsen, professionen, borger-cases hvor psykomotori-

ske terapeuter beskriver eksempler på deres arbejdes betydning for ældre borgere samt jobfunktioner for en 

psykomotorisk terapeut. Rapportens videngrundlag hviler dels på en positiv tilbagemelding fra adskillige psy-

komotoriske terapeuter ansat inden for ældreområdet i danske kommuner og dels på et samarbejde med 

Psykomotorikuddannelsen i Randers.    

 

Forfatternes intention med rapporten er, at bidrage til at øge og udbrede kendskab til det faglige potentiale på 

det psykomotoriske felt i forhold til ældreområdet – og herunder i forhold til demente borgere. Målgruppen for 

rapporten er således sundhedsprofessionelle, beslutningstagere på ældreområdet og andre med interesse for 

udviklingen af velfærdsområdet for ældre og svage borgere.  

 

 

3 Den psykomotoriske terapeuts uddannelse og profession 

3.1 Historisk rids 

Faget psykomotorik og afspændingspædagogik opstod i 1940’erne ud fra et ønske om at finde nuancerede 

måder at arbejde med sammenhængen mellem krop, personlighed og samfund. Fagets oprindelige inspiration 

kom dels fra skuespillere og balletdanseres arbejde med krop, bevægelse og afspænding. Dels fra psykoana-

lysen, psykiatrien samt fra fysiurgi og neurologi.  

 

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut startede i 1943 som en 3-årig uddannelse til afspændingspædagog, 

der blev udbudt fra private uddannelsesinstitutioner. I 1986 blev den godkendt som en privat udbudt, SU-

berettiget mellemlang videregående uddannelse. Fra 2002 blev uddannelsen udbudt som en offentlig 3½-årig 

mellemlang videregående uddannelse, der gav titlen professionsbachelor i afspændingspædagogik og psyko-

motorik. I april 2010 har uddannelsen fået nyt navn og hedder nu Psykomotorikuddannelsen og fagtitlen er 

psykomotorisk terapeut. I Danmark uddannes psykomotoriske terapeuter henholdsvis på Psykomotorikuddan-

nelsen på Københavns Professionshøjskole i Hillerød og på VIA UC i Randers (1).  

 

Uddannelse til psykomotorisk terapeut findes i varierende form i en lang række sydamerikanske og europæi-

ske lande. Der findes en 3½-4 årig fuldtidsuddannelse som professionsbachelor i psykomotorik i seks euro-

pæiske lande. I Norge findes der en efteruddannelse til fysioterapeutuddannelsen, som har visse faglige lig-

heder med den danske uddannelse til psykomotoriske terapeut. 
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3.2 Professionen  
 

Professionen som psykomotorisk terapeut har ændret sig over tid. I 1940-1960 var der fokus på små hold i 

afspænding og individuelle behandlingsforløb i egen praksis. Senere blev der tilføjet holdundervisning i per-

sonlig udvikling og bevægelse, hvor der blev undervist på aftenskoler, højskoler o.l. Fra 1995 begyndte en 

stærkere fundering i forhold til det kommunale og regionale område, idet faget fik overenskomst på det offent-

lige område. I dag arbejder psykomotoriske terapeuter både i offentligt og privat regi; De ansættes inden for 

børne-, skole- og uddannelsesområdet. Ligeledes ansættes de inden for trivsels- og arbejdsmiljø-, ældre-, 

psykiatri-, handicap- og rehabiliteringsområderne. Psykomotoriske terapeuter arbejder også i selvstændig 

praksis, hvor de varetager funktioner som konsulent, underviser, personlig træner og behandler (2). 
 
Formålet med den psykomotoriske profession er at understøtte udviklingen af borgerens handlekompetencer 
og livsmestring med udgangspunkt i samspillet mellem krop, kognition og emotion (se f.eks. reference 3). Med 
afsæt i det enkelte individ, en gruppe eller en organisations problemstillinger, udviklingsmuligheder og res-
sourcer, arbejder den psykomotoriske terapeut ud fra et kritisk, refleksivt og helhedsorienteret perspektiv.  
 
Konteksten for en psykomotorisk terapeuts virke er det sundhedspsykologiske og sundhedspædagogiske om-
råde. Interventionen er individuelt tilpasset og rettet mod grupper og enkeltpersoner i alle livsfaser, såvel raske 
som syge. 
 
Den psykomotoriske terapeut arbejder tværprofessionelt og innovativt med sundhedsfremme, sygdomsfore-
byggelse og rehabilitering. Effekten for modtageren er blandt andet styrket kropslig, social og psykologisk 
sundhed samt øget modstandsdygtighed, handlekompetencer og livsmestring med fokus på balance i livet.  
 
Den psykomotoriske terapeuts kernekompetencer er følgende: 

 Undervisning, formidling, behandling, supervision og vejledning med udgangspunkt i pædagogiske 
og psykologiske metoder 

 Håndtering af psykomotoriske problemstillinger primært gennem kropslig træning, kropsbevidstheds-
træning, mindfulness/awareness og afspænding 

 Selvstændig planlægning, gennemførsel, vurdering og evaluering af psykomotoriske interventioner 

 Facilitering og ledelse af individuelle og gruppedynamiske forandrings- og rehabiliteringsprocesser 

 Bevidsthed om egne kropslige og relationelle kompetencer samt det at kunne anvende disse i pro-
fessionsudøvelsen 

 Understøttelse af sammenhængende borgerforløb på tværs af professioner, sektorer og organisatio-
ner 

 

3.3 Uddannelsen 
 

Som andre sundhedsprofessionsuddannelser i Danmark har uddannelsen til professionsbachelor i psykomo-

torik i 2016 fået en ny bekendtgørelse.  Uddannelsen er organiseret med syv semestre, som har følgende 

temaer: 

  

 Psykomotorik – krop og psyke 

 Krop, kommunikation og refleksion 

 Den professionelle relation 

 Psykomotorisk intervention 

 Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

 Facilitering og ledelse 

 Dokumentation, forskning og udvikling 

 

I løbet af uddannelsen indgår den studerende, der uddannes på VIA, i tværfagligt samarbejde med studerende 

fra sygeplejerske-, pædagog- og læreruddannelsen. Den 3½ årige uddannelse består af 3 års studier og ½ 

års praktik, hvor praktikken er fordelt over tre gange. Praktikken kan foregå i private og offentlige virksomheder 

(2). 

 

Gennem fag som fysiologi, anatomi, sygdomslære og psykiatri tilegner de studerende sig viden, som anvendes 

i forhold til den psykomotoriske terapeuts profession. Da det ofte er meget komplekse problemstillinger, en 

psykomotorisk terapeut står overfor, skal det faglige niveau være højt. Uddannelsen afsluttes med et bache-

lorprojekt. 

 



 

 
6 

Uddannelsens fagområder og ECTS point kan ses i bilag A. I det følgende uddybes nogle kernekompetencer, 

som den studerende erhverver sig gennem studiet. 

 

Psykologiske og pædagogiske kompetencer 

Uddannelsen til psykomotorisk terapeut har et meget højt antal ECTS point i forhold til psykologiske og pæ-

dagogiske kompetencer. Den studerende lærer gennem studiet at kombinere den psykologiske viden med 

kropslige viden. Herunder hører kompetencer som samtale og dialog i grupper og individuelt, at arbejde med 

borgeres udviklingsprocesser, og hvordan disse manifesterer sig både kropsligt, psykologisk og samfunds-

mæssigt. Ligeledes trænes de studerende i undervisningsteknikker og didaktisk forståelse, således at de kan 

håndtere dynamiske gruppeprocesser for større og mindre grupper. 

De studerens forståelse af egen professionel rolle, egne styrker og udfordringer er desuden et omdrejnings-

punkt. Når dette kombineres med deres erfaringsbaserede praktiske træning, opnår de ligeledes stærke kom-

petencer i forhold til refleksion og relation, herunder kropslige relations kompetencer som f.eks. læsning og 

forståelse af nonverbalt sprog. 

 

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 

Grundlæggende er den psykomotoriske profession ”født med” fokus på borgerens egne evner samt sundheds-

fremme og forebyggelse - længe før dette blev en del af sundhedssektoren. Det ligger derfor i uddannelsens 

DNA at have dette og borgeren som omdrejningspunkt for enhver indsats. Det er naturligt for en psykomotorisk 

terapeut at arbejde med processer, som inddrager borgeren og tager afsæt i borgeren og borgerens egen 

vurdering af situationen. På uddannelsen er der særligt fokus på følgende ”faktuelle” områder: børn og unge, 

ældre, handikap og senhjerneskadede, psykiatri, ergonomi og trivsel, fødsel-og efterfødsel for gravide samt 

mennesker med smerterelaterede udfordringer. Derudover lærer den studerende at arbejde med ”almindelige” 

menneskers udviklingsprocesser kropsligt og mentalt så som stressrelaterede udfordringer. 

 

Psykomotorisk intervention 

Den psykomotoriske intervention dækker over mange forskellige discipliner og metoder, som grundlæggende 

alle har krop og psyke som omdrejningspunkt. Det kan være afspænding, mindfulness, visualisering, aware-

ness, kreativ bevægelse, kropsbevidsthedstræning, øvelser for kredsløb, koordination eller samarbejde samt 

(genop-)træning.  

 

Individuel psykomotorik omhandler psykomotorisk behandling, som er en behandlingsform, hvor terapeuten 

manuelt påvirker klientens muskeltonus, og der er fokus på afspænding, spændingsregulering, kropsbe-

vidsthed, hensigtsmæssig brug af kroppen samt øvelser. Ligeledes kan der inddrages psykosociale aspekter, 

f.eks. trivsel, velvære, vaner, livsomstændigheder, grænser og afgrænsning samt stresshåndtering. Selve be-

handlingen minder om massage, men klienten har tøj på under hele forløbet, og der er løbende dialog, evt. 

med øvelser som en del af behandlingen. Når klientens muskeltonus reguleres, kan der være en fysisk æn-

dring (f.eks. smerteændringer eller afspænding), eller der kan opstå en psykologisk ændring. Den psykomo-

toriske terapeut arbejder med disse ændringer i samarbejde med klienten, således at afsættet i borgerens 

ressourcer understøtter udviklingen af handlemuligheder og livsmestring i forhold til problemer/udfordringer, 

og de ønsker som han/hun har. 

 

Gruppebaseret psykomotorik foregår i forskellige sammenhænge, hvor undervisningen tager udgangspunkt i 

den aktuelle målgruppe. Der indgår didaktiske overvejelser om undervisningens tema, formål og indhold. Over-

ordnet faciliterer terapeuten en proces, der tager afsæt i gruppens ressourcer og understøtter udviklingen af 

handlemuligheder og livsmestring i forhold til de konkrete problemer/udfordringer/temaer som er relevante. Et 

undervisningsforløb kan bestå af forskellige elementer som: 

 Hensigtsmæssig brug af kroppens muskler og led 

 Fysisk træning, leg, sansemotoriske træning, kropsbevidsthed og afspænding 

 Sundhedsfremmende tiltag, herunder træning og mental sundhed 

 Emner med inddragelse af psykosociale aspekter, herunder trivsel og velvære, vaner, livsomstændig-

heder, grænser og afgrænsning samt stresshåndtering 

 Forståelse af krop-psyke sammenhænge og metoder til arbejde med dette, herunder mindfulness, 

grounding, koncentration i hvile og visualisering.  
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3.4 Eksempel på praktikforløb som prøvehandling 
 

I forbindelse med samarbejdsaftalen mellem Sundhed & Omsorg og VIA Sundhed gennemføres prøvehand-

linger, som test på om en ”aktivitet” giver mening i praksis. Et eksempel på en prøvehandling i foråret 2018 er, 

at en psykomotorik studerende i tre dage er i praktik på et plejehjem1 samtidigt med en sygeplejestuderende. 

Den kliniske vejleder for de sygeplejestuderende fortæller følgende om forløbet:  

 

”Nu er vores 3-dages prøvehandling "overstået", og jeg har haft en lille evalueringssamtale med den 

psykomotorisk terapeut studerende på 4. semester og den sygeplejestuderende på 2. semester. De 

to studerende var enige om, at de hver især har fået indblik i hinandens uddannelser og arbejde, og 

har kunnet give hinanden forskellige "fif" i forhold til den borgersituation, der var udvalgt til dem. Tvær-

professionelt har det været en god kombination for begge parter, og de ser begge, at en psykomotorisk 

terapeut studerende kan have en længere praktik på plejehjemmet, således som vi vil planlægge til 

efteråret. Den psykomotorik studerende er kommet med forskellige observationer ved borgeren i for-

bindelse med plejesituationen. Hun har været meget konstruktiv i sine observationer:  

 Kommunikationen, non-verbal, guidning, girafsprog2  

 Ansigtsudtryk ved vendinger i sengen, angste øjne  

 Tryghed, mere berøring  

 Dialog i processen  

 Hvor placerer jeg mig i rummet og i forhold til ergonomi som sygeplejestuderende eller hjæl-

per?  

 Venepumpeøvelser  

 Spændinger i borgerens arme og ben, så det er svært at give tøj på.  

 

De to studerende har arbejdet med ovenstående i det små, og den psykomotorik studerende var des-

uden med til fælles refleksion i vores tværprofessionelle studieunit, hvilket omhandlede præsentation 

af egen uddannelse. Prøvehandlingen har været præget af stor respekt og nysgerrighed på hinandens 

arbejdsfelter”.  

 

Resultatet af denne prøvehandling tydeliggør dels hvilket relevant fokus den psykomotorikstuderende har i 

forhold til borgeren, hvordan den psykomotoriske faglighed kan bidrage til øget kvalitet i plejen og omsorgen 

af ældre, samt hvordan sygepleje og psykomotorisk terapi kan supplere hinandens fagligheder til gavn for 

svage borgere.   

  

 

3.5 Forskning og naturvidenskabelige fag 
 

Uddannelsen er generelt baseret på nyeste forskning inden for områder, som har med krop og psyke at gøre, 

og der anvendes forskning både fra det naturvidenskabelige og humanistiske område (se f.eks. reference 3). 

Den første ph.d.-afhandling, som har haft et psykomotorisk fokus, er skrevet af Jan Ivanouw. Hans ph.d.-

afhandling fra 1997 omhandlede muskeltonus og psyke. I 2017 har Ane Moltke forsvaret sin ph.d.-afhandling 

med titlen ”Sygdom og sundhed i en uregerlig hverdag”.  

 

I lande som Tyskland, Frankrig, Holland og Portugal publiceres der ligeledes forskning om psykomotorik. Det 

er dog sjældent, at der foreligger udgivelser på engelsk. Anne Schinkel Stamp fra VIA Psykomotorikuddannel-

sen har netop fået en artikel om psykomotorisk behandling af skulderskadede i et anerkendt internationalt 

tidsskrift (4). Hendes projekt, som er lavet i samarbejde med Vejle Sygehus, handler primært om smertebe-

handlinger, men artiklen indeholder mange referencer, hvori det belyses hvilket udbytte, en psykomotorisk 

behandling kan give, og hvordan tilgangen til borgeren er en kombination af fysisk behandling, dialog og fokus 

på det enkelte menneskes mulighed for livsmestring.  

  

                                                      
1 Da der ikke er en klinisk vejleder for den psykomotorik studerende i kommunen, er det aftalt at den psykoterapeutiske vejledning af 

den studerende varetages af underviser på Psykomotorikuddannelsen.   

2 ”Girafsprog” er en kommunikationsmodel der baserer sig på ikkevoldelig filosofi. Modellen er udviklet af den amerikanske psykolog 

Marshall B. Rosenberg. 
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4 Psykomotorisk terapi på ældreområdet 
 

I dag arbejder psykomotoriske terapeuter som tidligere nævnt både i privat og offentligt regi, hvor de f.eks. er 

ansat inden for ældreområdet. På baggrund af beskrivelser fra psykomotoriske terapeuter ansat i ældreplejen 

i danske kommuner beskrives i dette afsnit, hvordan dette arbejde udføres.  

 

Generelt fortæller de psykomotoriske terapeuter, at den psykomotoriske tilgang og faglighed supplerer og 

støtter op på ældreområdet hvor den psykomotoriske terapeut har fokus på det hele menneske.  

 

Den individuelle tilgang. 

Som udgangspunkt er der tale om tiltag og støtte til omsorg og aktiviteter, som er ud over den eksisterende 

pleje – og som har positiv indvirkning på det ældre menneskes livskvalitet. Aktiviteten og støtten tager ud-

gangspunkt i den ældres ønsker med input fra dennes livshistorie og evt. fra pårørende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billeder fra artikel vedr. ”psykomotorisk wellness for demente” – 

et projekt i samarbejde mellem VIA Psykomotorikuddannelsen 

og Randers Kommune”, publiceret i Randers Amtsavis. 

https://amtsavisen.dk/randers/Psykomotorisk-wellness-for-de-

mente/artikel/193609 

 

Det er i dette felt, at psykomotoriske terapeuter oplever at kunne gøre en forskel med den psykomotoriske 

tilgang og faglighed både for den ressourcestærke og den mindre ressourcestærke plejehjemsbeboer. Tera-

peuternes fokus er den sociale relation, og dette fokus tager afsæt i, at det enkelte menneske er unikt og har 

netop sine ønsker og behov. Flere psykomotoriske terapeuter udtrykker, at de benytter sig af en respektfuld 

og ressourceorienteret tilgang med nærvær og anerkendelse. På den måde skabes en tillidsfuld og tryg rela-

tion, hvor der er tid og rum til at gribe det, som opstår i samspillet og nuet, og som er en relation, der kan 

bygges videre på. Beboerne bliver således mødt af netop den psykomotoriske terapeuts faglighed, hvor sam-

været, samspillet, nuet og ikke mindst kroppen er det essentielle.  

 

Terapeuternes arbejde tager udgangspunkt i manuel afspænding eller opspændende behandling, fysisk træ-

ning, ergonomisk vejledning, terapeutisk samtale ud fra forskellige terapeutiske spørgeteknikker for at fremme 

borgerens handlekraft og egenomsorg. Specielt i forhold til borgere der lider af demens, har den psykomoto-

riske vinkel en positiv virkning på det autonome nervesystem, som kan give borgeren lindring.                                                                                                                                                                                        

 

https://amtsavisen.dk/randers/Psykomotorisk-wellness-for-demente/artikel/193609
https://amtsavisen.dk/randers/Psykomotorisk-wellness-for-demente/artikel/193609


 

 
9 

Flere psykomotoriske terapeuter nævner, at deres behandling ydes borgerne gennem brug af klippekortord-

ningen. Denne ordning har til formål at ældre borgere, der bor på plejehjem, fortsat skal kunne gøre ting, som 

giver dem gode oplevelser, og dermed øger den enkeltes trivsel og livskvalitet. 

 

                                  

 Den gruppebaserede tilgang 

I forhold til grupper af ældre beskriver flere psykomotoriske terapeuter, at de har kompetencer til at udvikle og 

facilitere aktiviteter, som kan få alle beboere med - trods deres fysiske og/eller kognitive funktionsnedsættelser. 

Her kommer det fysiske, det psykiske og det sociale (igen) i spil. For de plejehjemsbeboere, der er kørestols-

brugere, giver det velvære at bruge ben og arme. I forbindelse med de sociale aktiviteter viser det sig ofte, at 

beboerne finder glæde ved en bestemt melodi eller aktivitet, som der kan bygges videre på, og som på den 

måde kan være med til øget trivslen. Undervisning med bevægelse som omdrejningspunkt understøttes ofte 

af musik og har fokus på fællesskabets udvikling og gensidige gavnlige effekt.    

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erindringsdans                          Stolegymnastik i Allerød.  

Kilde: Ugeavisen Randers Onsdag. Marts 2015. Kilde: Ældre Sagen Aktiv. April 2017. 

 

 

 

Det tværfaglige samspil 

De psykomotoriske terapeuter oplever, at deres kollegaer med anden faglig baggrund værdsætter deres tiltag 

i forhold til borgerne og støtter 100% op om aktiviteterne, når de udføres. Kollegerne oplever, at der bliver 

frigjort nogle af deres egne ressourcer, så de i højere grad kan koncentrere sig om deres kerneopgaver. Dette 

samspil resulterer således i et udpræget velfungerende tværfagligt samarbejde og anerkendelse af alle fag-

gruppes monofaglighed og styrker.   

 

Flere psykomotoriske terapeuter arbejder ligeledes med trivsel og forebyggelse af sygefravær blandt medar-

bejdere på ældreområdet. Eksempelvis beskrives det, at pausetræning i form af korte afspændingsøvelser og 

træning til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær styrker det gode arbejdsmiljø. I den psykomotoriske til-

gang med bevægelse og træning er der ofte indbygget elementer af egenomsorg, berøring og samarbejds-

øvelser. Disse elementer kan medarbejderne overføre i deres arbejde med og omsorg for de ældre. 
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5 Borger-cases 
 

I dette afsnit fortæller psykomotoriske terapeuter i 11 cases om oplevelser i forbindelse med deres behandling 

af ældre borgere – borgere med kroniske smerter, kroniske sygdomme, ensomhedsfølelse, demens eller bor-

gere, der er socialt isolerede eller deprimerede. Disse 11 cases fortæller hver på deres måde, hvilke forskelle 

en psykomotorisk terapeut har gjort for en ældre – og oftest ikke ressourcestærk borger. Igennem de be-

skrevne cases for ældreområdet fremgår det, at ældre borgere opnår en øget livskvalitet gennem den psyko-

motoriske terapeuts behandling. Casene med fokus på borgere med demens er samlet sidst i afsnittet.  

 

 

 

”Carl er en borger på 79 år. Han døjer med smerter i knæ og fodled på grund af en blodprop i benet. Han har 

hævet ben grundet væske og forringet cirkulation i kredsløbet. Han klarer meget af den daglige og person-

lige pleje, og han kan selv forflytte sig fra kørestolen til sengen eller toilettet. Dog har han i en længere peri-

ode været sengeliggende pga. sygdom, og han er ikke kommet op af sengen, efter han er blevet rask. Hans 

respiration er blevet rallende, og han er blevet mere bleg i ansigtet. Jeg tager en dialog med ham, for at finde 

ud af, hvad der føles meningsfuldt for ham. Han ønsker at kunne klare sig selv i hverdagen. Jeg har derfor 

fokus på ændring af adfærd, hvor jeg laver fysisk træning med ham, for at undgå væske i benene/kroppen 

og lindre smerter i knæ. Han har nedsat funktionsniveau, så det fælles mål er at vedligeholde hans funkti-

onsniveau for at mestre sin hverdag, og fortsat klare sin hverdag uafhængig af personalet. Det giver mening 

for ham at investere tid og kræfter på at opretholde sit funktionsniveau, hvilket øger hans motivation for gen-

optræning. Det fører til, at han klarer sig selv fortsat, han er kommet op af sengen, der er mindre væske i be-

nene og cirkulationen ser ud til at være bedret ” 

 

 

 

 

 

 

”Jeg taler med en ny beboer på plejehjemmet. Hun er trist og sur på det hele, og siger ”jeg gider ikke mere - 

jeg vil dø”. Hun har mistet sin datter, som er død af kræft og har en søn, som ikke har lyst til at have kontakt 

med hende. Efter en halv time skilles vi, hvor hun har fået sig talt tilrette, og nu siger, at ”jeg har det jo egent-

lig meget godt”. Efterfølgende besøger jeg hende, hvor vi taler om det, som fylder i hendes hverdag lige nu. 

Efter en periode på ca. en måned ytrede hun, at det var dejligt at være flyttet på plejehjem, for ”her er man er 

i gode hænder og alle er imødekommende.” 

 

 

 

 

”Kaj på 78 år er kørerstolsbruger. Han skal have hjælp til alt, da han er blevet ramt af en blodprop i hjernen. 

Han er meget passiv og lukker ofte øjnene, når han er i opholdsstuen. Han har få kommunikative redskaber. 

Ud fra borgerens situation vælger jeg, at give ham behandling og en kropslig guidet afspænding, hvor hele 

kroppen italesættes. Jeg vælger at nynne for ham, fordi han altid har interesseret sig for musik, og han viser 

tegn på genkendelse. En dag oplever jeg, at han nynner med på sangen ”Rudolf med den røde tud”. Han 

nynner først med, så tager vi en strofe hver, og på et tidspunkt begynder han at grine. Dagene efter nynner 

Kaj meget på gangen. Han har dog svært ved at finde ud af tonelejet, der er lidt for højt. Køkkendamen udta-

ler, at han er mere vågen og opmærksom end normalt. Grunden til at jeg tænker det er godt med en guidet 

kropslig gennemgang er min fornemmelse af, at Kaj reagerer hurtigere og bedre efterfølgende. Det er som 

om forbindelserne ud til de forskellige kropsdele bliver forbedret.” 
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   ”Anna er en 96-årig kvinde, som har haft et brud i venstre skulderled. Hun lever dagligt med stærke smer-

ter grundet bruddet. Hun lider af demens, men sygdommen er ikke så fremskredet, så hun husker tydeligt at 

hun får behandlinger. Anna græder af glæde, da jeg fortæller hende at jeg kan tilbyde hende afspændende 

manuel behandling, der måske kan mildne smerterne i armen. Hun fortæller, at lægen ikke turde operere 

hende, da hun kunne risikere at dø. Jeg giver hende manuel afspændende behandling, da muskler og led i 

skulderbæltet er spændte og fastlåste. Anna siger at ”jeg føler mig som en ung pige igen”, ”det har hjulpet 

mig” og ”jeg kan mærke, at det hjælper, og at det er godt”. Efter fire måneder siger Anna, at armen har det 

meget bedre, og at hun oplever flere dage uden smerter. 

 

En anden episode jeg oplevede med Anna var en dag, hvor hun var faldet på gulvet. Hun døjede 

herefter med mange smerter ved ribbenene. Personalet havde givet hende smertestillende i fire 

dage. Anna havde desuden svært ved at trække vejret pga. smerterne, så åndedrættet var 

meget overfladisk. Hun havde for mange smerter til at være sammen med de andre beboere, 

hvilket hun normalt nyder meget. Hun havde derfor ikke været uden for lejligheden, siden hun 

var faldet. Under behandlingen hvor jeg med mine hænder giver Anna en let impuls, der får 

hende til at udvide brystkassen, gav ribbenene… sig med en lille ”knæk” lyd. Anna trækker i det 

samme vejret helt ned i maven og udtaler efterfølgende ”der er noget som rykkede på sig”, ”det 

mærkes som om, at der er noget der er faldet på plads”, og ”at jeg kan trække vejret bedre” og 

”det gør stadig ondt når jeg trækker vejret, men det er blevet bedre”. De efterfølgende dage får 

Anna ikke smertestillende og hun er igen ude blandt de andre beboere.” 

 

 

 

 

 

”En ældre mandlig beboer har ingen pårørende, og han holder sig meget for sig selv. Første gange jeg var 

hos ham, fik jeg ham med ud at gå på gangen. Midtvejs på vores lille tur, indlagde vi en pause i fællesrum-

met. Der var lidt postyr i rummet, og han gav udtryk for at være urolig, både verbalt og nonverbalt. Jeg lagde 

en hånd på hans ene knæ – han kiggede på mig, med et anerkendende blik og et nik, og faldt til ro. Lidt efter 

kunne vi gå tilbage til hans lejlighed. I situationen benyttede jeg mig at min viden om berøringens betydning, 

til at fremme ro og afspænding.” 

 

 

 

 

 

    Fysioterapeuten på plejehjemmet har bedt mig om at behandle en beboer, der har problemer med so-

vende/snurrende fornemmelser i den ene arm efter en apopleksi. I mit første møde med beboeren åbner han 

døren og siger meget irriteret: ”Jeg ønsker ikke at snakke med nogen. Der kommer hele tiden nogen, der vil 

have noget af mig!”. Med et smil introducerer jeg mig meget kort og siger, at jeg har hørt han har problemer 

med skulder og arm, og vil høre om vi sammen skal kigge på det. Derefter går han straks i gang med at fortælle 

mere og vil gerne have besøg.  

 

Tredje gang jeg skal behandle beboeren, sidder han i fællesstuen og har netop spist sin frokost. 

Da han ser mig, spørger han om det er i dag, og siger at han ikke orker, alt imens han kigger 

over mod fjernsynet med et fjernt blik. Jeg sætter mig roligt ned ved siden af ham, og tager ham 

i hånden. Jeg siger til ham, at det er ham der bestemmer – og at han gerne må sige fra. Han 

virker fjern – så jeg beder ham se på mig, hvorefter jeg gentager mit budskab. Han siger, at vi 

godt kan træne alligevel. Jeg foreslår, at han går ind og lige kan tage 10 minutter for sig selv, 

inden jeg kommer, hvilket han takker ja til. Efter 5 minutter kommer han ud i fællesstuen og 

kalder på mig, ”nu kan du godt komme”. 

 

I situationen benytter jeg mig af berøring ud fra mit eget nærvær. Det hjælper tilsyneladende 

ham til at blive mere nærværende. Jeg anvender en inviterende tilgang med klienten i cen-

trum.” 
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”En kvindelig kørestolsbruger med Parkinsons sygdom har haft glæde af mine besøg, hvor jeg havde fokus 

på afspændende behandling og bevægelse – og herunder også stræk i samarbejde med fysioterapeut. Når 

vi trænede bevægelighed af arme, udviklede det sig til at være til musik. En dag fik jeg følgende tilbagemel-

ding ”du har lært mig at danse igen”. Da livets afslutning nærmede sig var det naturligt, at jeg som psykomo-

torisk terapeut, kunne være tilstede med mit nærvær og på den måde være en del af omsorgen i den sidste 

tid.” 

 

 

 

 

 

  ”Axel lider af demens, er meget opsøgende og har brug for personalet omkring sig for at finde 

tryghed. Hver dag efter frokost er han træt, men ønsker ikke at komme hen og hvile sig, fordi 

han har svært ved at mærke egne behov. I stedet for at hvile sig, da han er træt, beder han ofte 

om smøger, da det er et behov han kan give udtryk for. Personalet forsøger af flere omgange 

at få ham til at hvile sig, men forgæves. Axel går derfor frem og tilbage på gangene, snakker og 

beder hele tiden om smøger. Det forstyrrer de andre beboere, som hviler sig. Til tider kan han 

blive meget vred og udad reagerende over for personalet eller andre borgere, når han ikke får 

sit behov dækket. I en periode gav jeg ham derfor behandling med ledtryk, hvor han blev af-

slappet i muskler og led, og faldt i søvn. Personalet har efterfølgende haft lettere ved at få ham 

til at hvile til middag, og han er ikke så opsøgende i forhold til smøger.” 

 

 

 

 

 

 

Jeg arbejder med en beboer, som lider af demens og som har svært ved at udtrykke sig verbalt. I forbindelse 

med vores samvær har vi spillet bold. Her oplever jeg, at vi via boldspil kan få et samspil, og at beboeren kan 

udtrykke følelser via mimik og kropssprog. Samme beboer kan have svært ved at finde ro, men i forbindelse 

med den fysiske aktivitet er beboeren koncentreret omkring spil og samværet. 

 

 

 

 

 

 

”Jeg har startet et lille stoletræningshold på afdelingen for mennesker med demens. En af be-

boerne plejer at sige, at hun er alt for svimmel til at være med. Jeg inviterer hende til at være 

med alligevel, og siger at vi bare tilpasser træningen, så hun kan være med. Hun plejer at del-

tage i øvelserne og nynne med på musikken og efter træningen, siger hun gerne at det var 

sjovt at være med. Svimmelheden bliver provokeret under træningen, og vi må i fællesskab 

forsøge at tilpasse øvelserne til hende. I situationen har jeg benyttet mig af ro, nærvær, imø-

dekommenhed og en inviterende tilgang for at få hende med.” 

 

 

 

 

”En beboer med begyndende Alzheimers sygdom og kroniske smerter i nakke og skuldre benytter sig af psy-

komotorisk terapi i form af øvelser for nakke og skuldre samt efterfølgende afspændende behandling. Efter 

behandling og træning føler beboeren sig afslappet. I denne uge citerede beboeren efter behandling omkvæ-

det fra en Dansk Top sang fra 70’erne ”Rør ved mig – og jeg føler at jeg lever”. 
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6 Jobtyper på ældreområdet  
 

Adskillige psykomotoriske terapeuter arbejder på det kommunale ældreområde, hvor de varetager den fysiske 

og psykiske omsorg gennem den psykomotoriske tilgang og faglighed, som har fokus på det hele menneske. 

Som udgangspunkt er der tale om tiltag og støtte til omsorg og aktiviteter, som er ud over den eksisterende 

pleje – men en hjælp og støtte, der har positiv indvirkning på den ældres livskvalitet. Hjælpen tager udgangs-

punkt i den enkelte ældres ønsker og behov.  

 

Udover at psykomotoriske terapeuter arbejder på plejehjem med den individuelle borger, så underviser en del 

psykomotoriske terapeuter grupper af ældre, f.eks. på kommunale aktivitetscentre, i projekter eller inden for 

andre organisatoriske områder. Her vil der være forskellige undervisningsforløb med træning, bevægeglæde 

og social samvær.   

 

Flere psykomotoriske terapeuter har desuden fokus på trivsel og forebyggelse blandt medarbejdere i ældre-

plejen ved at styrke det gode arbejdsmiljø f.eks. gennem pausetræning. I dette afsnit beskrives forskellige 

eksempler på psykomotoriske terapeuters ansættelse i syv kommuner inden for ældre området og jobind-

hold/arbejdsopgaver i kommunal ældrepleje. Fem af disse syv kommuner er beliggende i Stor-Københavns-

området. For at illustrere en mulig jobtype for en psykomotorisk terapeut henvises i bilag B, der indeholder et 

kommunalt stillingsopslag fra ultimo 2017.   

 

 

Kommune A 

I denne kommune blev en psykomotorisk terapeut kontaktet af jobcenteret, der søgte en person, der kunne 

tage sig af velvære hos ældre. Terapeuten blev herefter ansat i virksomhedspraktik, senere i en midlertidig 

stilling – og efterfølgende i en fast stilling på fuld tid. Baggrunden for denne fastansættelse var bl.a. et ønske 

fra ledelsens side om, at terapeuten blev tilknyttet til plejeboligerne i flere timer. Terapeutens arbejdsområde 

omfatter nu fem plejehjem i kommunen, hvor terapeuten besøger et plejehjem per ugedag samt plejehjem i 

kommunens randområde. Terapeuten får kontakt med borgerne ved at det daglige personale ”henviser” dem 

til terapeuten, hvis borgeren: 

 Har smerter i bevægeapparatet 

 Er meget udad reagerende (som eksempelvis nogle borgere, der lider af demens) 

 Er motorisk urolige 

 Har søvnproblemer 

 Lider af sorg og ensomhed 

 Mangler velvære/overskud i hverdagen.  

 

Terapeutens arbejde består i at have individuel kontakt med de ”henviste” borgere, og gennemføre manuel 

behandling og samtale. På holdbasis står terapeuten for et yoga-afspændingshold på et af plejehjemmene.  I 

forhold til personaletrivsel understøtter terapeuten medarbejderne med fysiske og ergonomiske råd.  

 

 

Kommune B 

Den psykomotoriske terapeut i denne kommune blev ansat i en projektstilling, der havde fokus på aktivitetstil-

bud til ældre. Terapeuten opbyggede selv indholdet i stillingen sammen med en sosu-assistent. Stillingen er 

nu overgået til at være en fastansættelse.  

 

Terapeuten starter ofte med at have en 1 til 1 kontakt med ældre borgere, der kan have behov for behandling. 

Terapeuten giver borgeren en psykomotorisk behandling. Det er en god oplevelse for borgeren, som skaber 

tillid, en relation og tilknytning. Resultater er, at det herefter er nemmere og mere meningsfyldt for den ældre 

at komme ind og deltage i aktiviteter på centret. Terapeutens arbejdsopgaver er følgende: 

 Behandling ved 1 til 1 kontakt 

 Holdundervisning og træning 

 Aktiviteter 

 Facilitere aktiviteter, der understøtter trivsel hos den ældre, for at modvirke ensomhed, sorg og for at 

skabe og styrke relationer  

 Modvirke hudsult gennem berøring 

 Behandle ældre, der lider af demens. 
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Kommune C  

Den psykomotoriske terapeut arbejder her på fuld tid med sundhedsfremmende, forebyggende tiltag og triv-

sel for medarbejdere (sygeplejersker, social- og sundhedspersonale, terapeuter mv.), som er ansat i et lokal-

område. Dette sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, der gennemføres i samarbejde med persona-

leledelsen, omfatter: 

 Planlægning af temadage 

 Individuelle samtaler/coaching og behandlinger 

 Gruppesamtaler - supervision og coaching. 

 

 

Kommune D  

Denne kommune har ansat fire psykomotoriske terapeuter, der arbejder med følgende opgaver:  

 Træning, afspænding, hold undervisning og lignende på aktivitetscenter  

 Kontakt med og behandling af ældre, der kan have behov for terapi 

 Aktivering af frivillige 

 Sundhed, ernæring/kost, f.eks. som konsulent i projekt med hjertemotion 

 Planlægning og gennemførelse af motion i naturen for ældre  

 Forebyggende hjemmebesøg for 70- og 80-årige. 

 

 

Kommune E 

Kommunen har ansat flere psykomotoriske terapeuter, idet stillinger som fysioterapeuter i denne kommune 

besættes med psykomotoriske terapeuter. De psykomotoriske terapeuter har følgende opgaver, der vareta-

ges i samarbejde med det øvrige personale: 

 Udvikling af bevægelsestilbuddene til ældre på aktivitetscentret 

 Udvikling af et nyt trænings-tilbud ”Husk og træn” til hjemmeboende borgere med lettere demens 

 Aktiviteter til borgere med demens på Demens-Dagcenter og almindelige dagcentre 

 Undervisning af elever og nyt personale i forflytningsteknik 

 Undervisning i etiske dilemmaer i ældreplejen. 

 

 

Kommune F 

I denne kommune er der på en institution ansat en psykomotorisk terapeut i 20 timer om ugen, som arbejder 

både dag og aften på alle afdelingerne. Gennem klippekorts-ordningen kan hun tilbyde borgerne en individuel 

psykomotorisk behandling, hvor igennem hun arbejder med nærvær, samvær og hudsult. På gruppeniveau 

arbejder den psykomotoriske terapeut med afspænding og leg samt sociale aktiviteter med et psykosocialt 

fokus. I forhold til medarbejdergrupperne arbejder terapeuten med træning og morgengymnastik til medarbej-

derne. Her er der fokus på at styrke kroppen og have tillid til at kroppen er stærk, hvis den bruges ordentligt - 

hvilket er i modsætning til at tænke den bliver slidt og skal passes på.     

 

 

Kommune G 

Denne kommune har en psykomotorisk terapeut ansvaret for udvikling og koordinering af aktiviteter for ældre 

i kommunen samt de frivilliges arbejde. Dette udmønter sig mere konkret i, at terapeuten er ansvarlig for ud-

arbejdelse af trænings-  og aktivitetsprogrammer, dvs. åbne aktiviteter som f.eks. gåturshold, stolegymnastik, 

selvtræning og en frokostklub. 

 

Sammenfatning 

Som det fremgår af denne gennemgang er der variation mellem jobfunktionerne, men også med en gennem-

gående og tydelig jobprofil i forhold til, at de psykomotoriske terapeuter arbejder med psykomotorisk terapi og 

undervisning til gavn for den enkelte ældre, for grupper af ældre og både direkte og indirekte til gavn for det 

øvrige personale.  
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Denne rapport kunne ikke have set dagens lys uden et stort bidrag fra engagerede psykomotoriske terapeuter. 

Forfatterne til rapporten vil derfor gerne takke Gitte Thorsen, Birgitte Lee Palle, Anni Christensen, Susanne 

Tvorup, Henriette Højsteen og Henriette Gejr Lundstrøm for deres bidrag primært til beskrivelse af borger-

cases og jobtyper på ældreområdet. 
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9 Bilag A: Uddannelsens fagområder og ECTS point 
 

 
Fagområder  Antal ECTS 

Sundhedsvidenskabelige fag i alt 138 

Psykomotorisk interventioner (praktik) 30  

Psykomotorisk behandling 20  

Psykomotorisk undervisning 20  

Psykomotorisk fysisk træning 5  

Bevægelsesudvikling 8  

Psykomotorisk specialisering 5  

Sygdomslære 5  

Psykiatrisk sygdomslære 5  

Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering 15  

Entreprenørskab, organisation og ledelse 5  

Sundhedsvidenskabelige fags del af BA-projekt (inkl. videnskabsteori og metode) 15  

Naturvidenskabelige fag i alt 20 

Anatomi 8  

Fysiologi 10  

 Humanistiske fag i alt 40 

Psykologi 31    

Pædagogik 9  

Samfundsvidenskabelige fag i alt 12 

Samfundsfag 5  

Videnskabsteori og metode 7  

I alt  210 

 

Kilde (4)   
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10 Bilag B: Klip fra to kommunale stillingsopslag  
 

 
 
Stillingsopslag Kommune Z, ultimo maj 2017 
 

Psykomotorisk terapeut til XX plejehjem 

 

Plejeboliger   

I Ældre- og Handicapforvaltningen er vores kerneopgave at fremme borgernes mulighed for at leve en selv-

stændig tilværelse. Det gør vi sammen med borgerne og deres netværk. For at kunne løse denne opgave 

sætter vi ambitiøse mål og arbejder efter fire strategier: Velfærdsinnovation, rehabilitering, samskabelse og 

handlekraftig organisation. Vi ønsker at være banebrydende inden for nye måder at skabe velfærd på og vi er 

en involverende og kompetent organisation, der drives af at gøre en forskel for borgerne. 

 

 

Vi kan tilbyde: 

 En spændende og udviklende arbejdsplads 

 Gode kolleger, der bakker op om hinanden og tager fælles ansvar 

 Et godt tværfagligt samarbejde med fokus på kerneydelsen 

 Et sted hvor vi sammen skaber lykkestunder for vores beboere. 

 

Lidt om stillingen og din nye arbejdsplads: 

Vi søger en psykomotorisk terapeut til et spændende hus med mange spændende opgaver foran sig. Det 

nuværende hus lukker ned, hvor efter beboerne flytter i nye flotte rammer i kommunens nye demenspleje-

hjem. Man bliver ansat til en fast stilling og er sikret fast ansættelse i kommunen og hvis man brænder for 

specialet, trives med sine kolleger og ønsker at flytte med, er man velkommen i processen. 

 

Forventet ansættelsesdato 1. januar 2018. 

 

Dine primære opgaver vil være: 

 Afgrænsende lejring af husets beboere 

 Afspændende behandling til huset beboere 

 Vejledning af kollegaer i metoder og teknikker 

 Arbejde med rehabilitering og sundhedsfremme 

 Ergonomisk vejledning i forhold til beboerne 

 Kropsbevidsthedstræning med beboerne 

 Deltage og udvikle faglig sparring i huset. 

 

Faglige kompetencer: 

Uddannet psykomotorisk terapeut 

Erfaring inden for demensområdet 

Erfaring med motorisk urolige og udad reagerende adfærd. 

 

Personlige kompetencer: 

 Er ansvarsbevidst og god til at arbejde tværprofessionelt 

 Er initiativrig og udviklende 

 God til at sparre med dine kolleger og bringe din viden i spil 

 Du kan bidrage positivt til et godt arbejdsmiljø. 
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Stillingsopslag kommune Y, primo maj 2018 
 

Psykomotorisk terapeut til projektstilling i demenstilbud  

 

Område XX søger en psykomotorisk terapeut med erfaring indenfor demens i en 30 timers projektstilling. 

 

Demenstilbud XX er et hverdagsdagtilbud til udeboende borgere med en demensdiagnose. Målet med XX er 

at understøtte meningsfuld aktivitet, fysisk og kognitiv træning, samt social samvær. Vi arbejder personcen-

treret ud fra Tom Kitwoods principper, hvor nogle af nøgleordene er identitet, beskæftigelse og inklusion. På 

Fristedet er der en struktureret og forudsigelig hverdag i et anerkendende og trygt miljø. Arbejdsopgaverne 

er primært at styrke livskvaliteten og understøtte borgernes funktionsevne. 

 

Du bliver en del af et team på i alt 3 personer, der sammen løser denne opgave. Teamet planlægger og ud-

fører individuel tilpasset træning. Organisatorisk refererer du til Trænings- og aktivitetsleder. 

 

Dine arbejdsopgaver består primært af 

 tilpasse og igangsætte træning og aktivitet med udgangspunkt i den enkeltes borgers behov 

 understøtte at borgerne har en meningsfuld og aktiv dag i Fristedet 

 samarbejde med pårørende, kolleger i plejen og eksterne samarbejdspartnere 

 vidensdeling og faglig sparring. 

 

Vi forventer, at du 

 har erfaring og særlig interesse for arbejdet med borgere med demens 

 kan planlægge og igangsætte aktiviteter og træning 

 kan navigerer professionelt i forhold til borger, pårørende og kolleger 

 har erfaring med fysisk vedligeholdende træning af demente både indenfor og i naturen 

 kan bevare overblikket i pressede situationer. 

 

Vi kan tilbyde 

 en dynamisk arbejdsplads i stadig udvikling 

 et højt fagligt niveau 

 erfarne og engagerede kolleger, der brænder for demens 

 mulighed for faglig og personlig udvikling 

 Da vi indimellem skal på hjemmebesøg, vil det være en fordel, at du har kørekort. 

 


